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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menjadi seorang atlet diperlukan kerja keras dari awal sampai akhir, 

seperti persiapan saat latihan yang keras, mempersiapkan kondisi fisik dan tubuh 

mereka, maupun persiapan secara mental. Pola hidup seorang atlet juga harus 

diperhatikan, seperti waktu latihan, waktu makan, dan waktu istirahat pun diatur 

dengan baik. Diharapkan dengan penerapan hal seperti itu atlet dapat fokus dan 

mencapai target sesuai yang diinginkan.  

Pada dasarnya seorang pemain futsal diharapkan memiliki jasmani yang sehat 

dan tentu saja kuat. Harapan tersebut akan tercapai apabila sebuah klub dapat 

menerapkan latihan fisik yang mencukupi, baik dari segi kuantitas maupun 

kualitasnya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah latihan fisik bukan hanya harus 

rutin, tetapi juga harus variatif dan menyenangkan. Akan tetapi dalam olahraga, 

khususnya futsal, bukan sisi jasmani saja yang berpengaruh, melainkan juga faktor 

psikis pemain. Hal ini membuktikan adanya hubungan timbal balik psikis-fisik. Bila 

aspek psikis terganggu maka fungsi fisik juga ikut terganggu yang kemudian akan 

mengganggu keterampilan motorik. 

Prestasi olahraga itu tidak hanya tergantung pada keterampilan teknis 

olahraga dan kesehatan fisik yang dimiliki oleh atlet yang bersangkuatan, tetapi 

juga tergantung pada keadaan-keadaan psikiologis dan kesehatan mentalnya. 

Menurut Nasution (2011) bahwa kondisi psikologis yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. 
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Keadaan psikologis dari atlet tersebut justru harus selalu diestimasi 

sebelum atlet terjun dalam pertandingan atau kejuaraan. Untuk itu, pendekatan 

psikologis seorang pelatih kepada atlet-atletnya, disamping latihan-latihan 

keterampilan teknis olahraga, menjadi sangat penting artinya. Tentu saja keadaan 

psikologis dan kesehatan mental dari pelatih sendiri harus dalam keadaan baik 

pada saat-saat memberikan bimbingan dan latihan mental  kepada atletnya. 

Faktor psikis banyak diremehkan oleh seorang atlet atau bahkan pelatih 

futsal. Menurut Laksana (2011), faktor ini justru kunci dari keberhasilan tim. 

Pemain harus mempunyai psikis yang stabil. Maksudnya ialah pemain harus dapat 

mengalahkan segala tekanan non-teknis, seperti halnya atmosfer pertandingan, 

penonton atau suporter dan beban yang diberikan pada pengurus. Hal ini ditujukan 

untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Banyak ahli olahraga berpendapat 

bahwa tingkat pencapaian prestasi puncak sangat ditentukan oleh kematangan dan 

ketangguhan mental atlet dalam mengatasi berbagai kesulitan selama bertanding. 

Salah satu aspek kematangan mental ditentukan oleh tingkat kematangan emosi. 

Banyak atlet yang tidak sukses mewujudkan kemampuan optimalnya hanya 

karena rasa cemas dan takut gagal yang berlebihan.  

Kenyataannya ketika turnamen bergulir, sering nampak seorang atlet atau 

tim yang sudah mempunyai kemampuan fisik yang baik, teknik yang sempurna, 

dan sudah dibekali berbagai taktik, tetapi tidak dapat mewujudkannya dengan baik 

di arena pertandingan atau perlombaan, dan akhirnya mengalami kekalahan. 

Kecemasan pada atlet tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga 
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mengakibatkan permainan dalam tim terganggu. Seperti pengakuan seorang 

pelatih futsal pada peneliti:  

“Akibatnya ya bisa mempengaruhi permainan tim, pemain lain juga 

bisa ikut cemas, bahkan bisa mengakibatkan timnya kalah” (SP)  

 

Dari hasil observasi penjajagan peneliti pada beberapa subjek yang dilakukan 

tanggal 2 Januari 2014, subjek menunjukkan tanda-tanda kecemasan saat menghadapi 

pertandingan atau suatu turnamen, antara lain menunjukkan perilaku gelisah seperti 

mondar-mandir di pinggir lapangan, menurunnya performa fisik, tegang, hilang 

konsentrasi dan sering buang air kecil. 

Tim PON Futsal Sulawesi Selatan pada tahun 2012 mengalami kegagalan 

diperhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Sulawesi Selatan. Secara 

persiapan tim tersebut sudah melakukan TC (Training Center) di Jakarta, Malaysia, 

Thailand dan mengikuti turnamen-turnamen besar di Indonesia. Hasilnya pada saat 

perhelatan PON digelar mereka tidak mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, 

faktor penyebabnya adalah tekanan dan beban yang dialami oleh pemain, serta 

tuntutan yang tinggi dari pihak manajemen sebagai tuan rumah untuk juara yang 

membuat pemain bermain tidak lepas dan mengalami kecemasan saat bertanding 

(Siregar, 2012). 

Kecemasan akan menyertai di setiap kehidupan manusia terutama bila 

dihadapkan pada hal-hal yang baru. Sebenarnya kecemasan merupakan suatu kondisi 

yang pernah dialami oleh hampir semua orang, hanya tarafnya saja yang berbeda-

beda. Pada taraf sedang, kecemasan justru meningkatkan kewaspadaan pada diri 

individu. Namun sebaliknya apabila kecemasan pada tingkat berlebihan akan 

menghilangkan konsentrasi dan menurunnya koordinasi antara otak dan gerak 

motorik. Kecemasan merupakan perasaan campuran berisikan ketakutan dan berisi 
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keprihatinan mengenai masa-masa yang akan datang tanpa sebab khusus untuk 

ketakutan tersebut (Chaplin, 2006). 

Amir (2004) mengatakan bahwa kecemasan ialah suatu pengalaman 

subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum 

dan ketidakmampuan menghadapi masalah atau adanya rasa aman. Perasaan yang 

tidak menyenangkan ini umumnya menimbulkan gejala-gejala fisiologis (seperti 

gemetar, berkeringat, detak jantung meningkat, dan lain-lain) dan gejala-gejala 

psikologis (seperti panik, tegang, bingung, tak dapat berkonsentrasi, dan 

sebagainya).  

Perbedaan intensitas kecemasan tergantung pada keseriusan ancaman dan 

efektivitas ancaman tersebut, karena semakin besar tekanan yang dirasakan 

ancaman yang diterima pun semakin besar (Laksana, 2011). Mulai munculnya 

perasaan-perasaan tertekan, tidak berdaya akan muncul apabila orang tidak siap 

menghadapi ancaman. Adanya bayangan-bayangan yang salah berkaitan dengan 

pertandingan yang akan dihadapi. Gambaran tentang musuh yang lebih kuat, 

tentang kondisi fisik yang tidak cukup bagus, event yang sangat besar atau semua 

orang menaruh harapan yang berlebihan bisa mengakibatkan adanya kecemasan 

yang berlebihan, maupun tekanan dari penonton atau supoter yang ada (Amir, 

2004). 

Gunarsa (2008), menegaskan bahwa prestasi olahraga tidak cukup dinilai 

dengan berapa banyak piala atau uang yang diperoleh, karena meningkat atau 

merosotnya prestasi atlet justru banyak ditentukan oleh faktor psikologis. Gejala–

gejala psikologis yang biasanya menyebabkan prestasi atlet menurun adalah rasa 
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jenuh, kelelahan, tertekan, stress, kecemasan dan ketakutan akan gagal, emosi 

yang meledak–ledak dan sebagainya.  

Husdarta (2010) kondisi tersebut muncul reaksi-reaksi fisiologis dari 

dalam tubuh seorang atlet. Pengaruhnya keringat mengucur deras padahal 

biasanya biasa, tangan dan kaki basah oleh keringat, nafas terengah-engah, 

gemetar, kepala pusing, mual hingga muntah-muntah. Itu semua merupakan 

respon fisik atas keadaan mental yang sedang meningkat yang secara umum atlet 

tersebut merasa cemas. Gejala-gejala fisik yang menyertai kecemasan adalah 

keringat dingin, telapak tangan basah, denyut jantung meningkat, serta keluarnya 

keringat dingin. 

Kecemasan tidak selalu merugikan, karena pada dasarnya rasa cemas 

berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap diri untuk tetap waspada terhadap 

apa yang akan terjadi, namun jika level kecemasan sudah tidak terkontrol 

sehingga telah mengganggu aktivitas tubuh, maka hal itu jelas akan sangat 

mengganggu. Skill individu atau kelompok yang sebelumnya baik atau diatas rata-

rata tidak akan keluar dalam sebuah pertandingan jika atlet tersebut mengalami 

kecemasan dan tidak bisa mengontrol kondisi emosinya. Hal itu dapat berakibat 

hasil yang diharapkan tidak sesuai yang diinginkan, seperti kalah atau gagal dalam 

sebuah pertandingan (Sudrajat, 2001). 

Menurut para ahli di atas kecemasan yang dialami oleh atlet sebelum 

bertanding ada kaitannya dengan kecerdasan emosi yang dimiliki oleh para atlet 

itu sendiri. Kecemasan merupakan emosi negatif yang muncul dari setiap 

manusia, jika manusia atau atlet itu mampu mengendalikan rasa cemas dengan 



6 
 

baik maka dapat membimbing pikiran dan tindakannya walau dalam keadaan 

cemas. Keyakinan tentang dirinya sendiri pun juga semakin meningkat, sehingga 

kemampuan yang dimiliki oleh atlet itu dapat keluar secara maksimal dan 

medapatkan hasil sesuai yang diharapkan tanpa ada rasa takut dan mengalami 

kecemasan sebelum menghadapi pertandingan (Satiadarma, 2000). 

Menurut Syamril (2008) kecerdasan emosi mempengaruhi kemampuan 

seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan. Atlet 

yang memiliki kecerdasan emosi membuat mereka mampu mengatasi kecemasan 

dan ketegangan yang terjadi pada saat menghadapi pertandingan. Seorang atlet 

yang tidak memiliki kecerdasan emosi yang baik akan mudah terpecah 

perhatiannya, karena emosi sebagai sumber kemampuan jiwa manusia akan 

mempengaruhi sumber kemampuan jiwa yang lain seperti atlet tersebuat akan 

menjadi cemas sehingga kinerjanya dilapangan menjadi kacau sehingga pada 

akhirnya atlet tersebut mengalami kekalahan. 

Stern (2004) menyatakan bahwa kecerdasan emosi mampu membuat 

seseorang menyesuaikan terhadap masalah yang dihadapi. Hal ini berarti bahwa 

atlet yang cerdas akan lebih cepat dan lebih tepat di dalam menghadapi masalah-

masalah baru bila dibandingkan dengan atlet yang kurang inteligensinya.  

Berdasarkan hasil interview yang dilakukan peneliti terhadap salah satu 

atlet Timnas Futsal Indonesia di Sea Games Myanmar 2013, dirinya mengatakan 

bahwa rasa cemas itu pasti selalu ada saat akan maupun sedang bertanding. Selalu 

memliki keyakinan yang tinggi terhadap dirinya sendiri dan percaya akan dirinya 

sendiri merupakan kunci kesuksesannya selama berkarir di Futsal selama ini. 
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Pernyataan diatas menyebutkan atlet tersebut telah berhasil mengatasi psikologis 

yang sedang dihadapinya dan langsung melakukan tindakan terhadap apa yang 

sedang dirasakan dengan kecerdasan emosi yang dimilikinya. 

Kecerdasan emosi diperlukan agar seseorang atlet dalam menghadapi 

suatu masalah yang dapat menimbulkan tekanan, dapat mengendalikan emosi. 

Kecerdasan emosi akan membuat perbedaan dalam memberikan tanggapan 

terhadap konflik, ketidakpastian serta kecemasan (Patton, 2000). Kecerdasan 

emosional diperlukan untuk mengatasi masalah di dalam kehidupan dan optimis 

dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah. Masalah yang dialami atlet saat 

akan mengahadapi pertandingan salah satunya kecemasan, seseorang atlet yang 

memiliki kecerdasan emosional yang tinggi mempunyai kemampuan untuk 

menerima kelebihan dan kekurangan, mampu mengekspresikan perasaan dengan 

tepat, mampu memahami diri sendiri, serta mampu mengelola emosi dalam 

menghadapi suatu pertandingan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini “Apakah ada hubungan antara kecerdasan emosi dengan kecemasan 

pada atlet Futsal?”. Oleh karena itu peneliti memilih judul “Hubungan Antara 

Kecerdasan Emosi Dengan Kecemasan Sebelum Menghadapi Pertandingan Pada 

Atlet Futsal” 
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B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dengan kecemasan sebelum 

bertanding pada atlet futsal. 

2. Mengetahui tingkat kecemasan pada atlet futsal. 

3. Mengetahui tingkat kecerdasan emosi pada atlet futsal. 

4. Mengetahui sumbangan efektif kecerdasan emosi terhadap kecemasan pada 

atlet futsal. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Subjek penelitian 

Bisa mengenal kondisi kecemasan yang mereka alami dan bisa 

mengoptimalkan kecerdasan emosi yang mereka miliki. 

2. Bagi pelatih 

Bagi pelatih, bisa dijadikan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengenali keadaan atletnya yang sedang mengalami kecemasan dan 

membuat program untuk meningkatkan kecerdasan emosi para atletnya. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya  

Penelitian ini bisa menjadi acuan pada peneliti selanjutnya yang tertarik 

untuk meneliti variabel kecerdasan dan kecemasan pada atlet. 

 


